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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. március 22-én  
tartandó rendkívüli ülésére 

  
Az előterjesztés tárgya:  A DPG 13 Kft. méltányossági kérelme 
  
  
Iktatószám: 1564/2018.                                            Melléklet: 5 db  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Kispálné Salamon Éva vagyonnyilvántartó 

dr. Steiner Melinda jogi tanácsadó 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 29.§ (2) bekezdés 

Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II./C. 28. pont 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Meghívót és a határozatot kapja: 
 
Bauer Patrik ügyvezető    DPG13 Kft.  
        7300 Komló, Cserma utca 8. 
       dpg13kft@gmail.com  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A DPG13 Pénzügyi Tanácsadó, Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Cserma utca 8.) 2016. március 
24. napján munkahelyteremtés támogatás iránti igénnyel fordult Komló Város 
Önkormányzathoz, melynek alapján a képviselő-testület a 80/2016. (V. 26.) határozatával (1. 
sz. melléklet) 2 év fenntartási időszakra összesen 1.000.000,-Ft összegű támogatás 
folyósításáról döntött; az önkormányzat és a kedvezményezett cég 2016. június 7-én írta alá a 
támogatási szerződést. (2. sz. melléklet) Utóbbi szerződés alapján a vállalkozásnak 2 fő teljes 
állású munkavállalóval kellett megnövelnie foglalkoztatotti létszámát, és az ennek megfelelő 
statisztikai átlaglétszámot 2 éven keresztül fenntartania, valamint a támogatással megegyező 
mértékű beruházást végrehajtania.  
 
A képviselő-testületi határozat vonatkozó rendelkezése szerint „a Kedvezményezett a teljes 
támogatási összegből 500.000,- Ft-ot 2016. december 31-ig, 500.000,- Ft-ot pedig 2017. 
április 1. és december 31. napja között vehet igénybe a szükséges igazolások benyújtásával 
egyidejűleg. … A második részlet folyósításának feltétele a foglalkoztatás fenntartásának és a 
támogatással érintett tevékenység folytatásának igazolása.” 
 
A vállalkozás a beruházás megtörténtét igazolta, 500.000,-Ft támogatási összeget az 
önkormányzat kifizetett a részére, a második részlet folyósítására azonban már nem került sor. 
Maga a kedvezményezett sem jelentette be igényét a második részletre, a lefolytatott 
ellenőrzés során pedig – a NAV által szolgáltatott adatok alapján – megállapítható volt, hogy 
a többletfoglalkoztatás nem teljesült a vállalt mértékben. Az első év átlagában csak 1 teljes 
állású munkavállalóval sikerült megnövelni az átlaglétszámot, így a 7/2014. (V. 16.) 
önkormányzati rendelet 10/A. § (2) bek. a) pontja alapján a folyósított támogatási összeg 
visszafizetésének van helye. 
 
Felhívásomra a vállalkozás a 3. sz. melléklet szerinti levélben adott magyarázatot a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének részleges teljesítésére. 
 
Ezt követően a támogatási szerződést – a szerződés 9-10. pontjai alapján – felmondtam, és a 
céget a támogatási összeg visszafizetésére köteleztem. (4. sz. melléklet) 
 
A felmondó levél kézhezvételét követően a kedvezményezett képviselője méltányossági 
kérelmet nyújtott be a tartozás 50%-ának elengedésére a foglalkoztatási kötelezettség 50%-
ban történő teljesítésére hivatkozva. (5. sz. melléklet) Indoklásként csatolta a korábban már 
előterjesztett beadványát, melyben a foglalkoztatási nehézségeit indokolja meg. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elmúlt évben előforduló hasonló 
esetekben a kedvezményezett a teljes támogatási összeget visszafizette, illetve két esetben a 
fenntartási időszak meghosszabbítására került sor. A DPG 13 Kft. a fenntartási időszak utolsó 
3 hónapjában azonban nem tudott plusz létszámot kimutatni. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a visszafizetési kötelezettség részbeni 
elengedése helyett fizetési könnyítésként kamatmentes, 4 egyenlő részletben történő teljesítést 
engedélyezzen a vállalkozás számára. A teljes összeg visszafizetése a vállalkozásfejlesztési 
tartalékot növelné. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vállalkozás kérelme alapján vitassa meg az 
előterjesztést, és döntsön arról!  
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Az előterjesztést a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és 
Ellenőrzési Bizottság véleményezi, javaslatát a bizottságok elnökei szóban terjesztik a Tisztelt 
Képviselő-testület elé. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
DPG13 Kft. méltányossági kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület a DPG13 Pénzügyi Tanácsadó, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 7300 Komló, Cserma utca 8., képviseli: Bauer Patrik ügyvezető) 
méltányossági kérelmét, mely a vállalkozás és Komló Város Önkormányzat között 2016. 
június 7-én létrejött támogatási szerződés felmondásából eredő visszafizetési 
kötelezettség 50%-ának elengedésére irányult, elutasítja. Ugyanakkor a kedvezményezett 
számára fizetési könnyítésként az 500.000,-Ft támogatási összeg visszafizetésére 
kamatmentességet és részletfizetést engedélyez. Ennek értelmében a vállalkozás 4 
egyenlő, 125.000,-Ft -os részletben, 2018. november 30. napjáig kamatmentesen fizetheti 
meg tartozását.  
 

2. A képviselő-testület egyetért a visszatérített összeg vállalkozásfejlesztési tartalék egyező 
összegű felemelésére történő felhasználásával. Utasítja a jegyzőt, hogy a tényleges 
megtérülés ütemének megfelelően az előirányzat-változás átvezetéséről a mindenkori 
költségvetési rendelet módosítása keretében gondoskodjon. 

 
Határid ő:  2018. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2018. március 19.       

 
Polics József  

         polgármester 
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1. sz. melléklet 
 
 

K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2016. május 26-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

80/2016. (V. 26.) sz. határozata 
 

DPG 13 Kft. munkahely-teremtési támogatási ügye 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
DPG13 Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét. 
 

1. A képviselő-testület a DPG13 Pénzügyi Tanácsadó, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 7300 Komló, Cserma utca 8., képviseli: Bauer Patrik ügyvezető) 
kérelmét támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 7/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
rendelet) 6. §. e) pontja alapján „munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások 
részbeni átvállalása” címén vissza nem térítendő munkahely-teremtési támogatást nyújt. 

A munkahely-teremtési támogatás összege: 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint. 
 
2. A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 

2 fő új, heti 40 órás munkaidejű munkaszerződés keretében foglalkoztatott munkavállaló bér- 
és járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.  
 

3. A munkahely-teremtési támogatás összegét Komló Város Önkormányzat 2 fő új 
munkavállaló foglalkoztatásának megkezdését igazoló dokumentum benyújtását követően 2 
ütemben folyósítja.  
A Kedvezményezett a teljes támogatási összegből 500.000,- Ft-ot 2016. december 31-ig, 
500.000,- Ft-ot pedig 2017. április 1. és december 31. napja között vehet igénybe a szükséges 
igazolások benyújtásával egyidejűleg. A támogatás első részletének további folyósítási 
feltétele a kapcsolódó beruházás megvalósulásának dokumentumokkal (számlákkal, szakmai-
pénzügyi beszámolóval) történő igazolása. A második részlet folyósításának feltétele a 
foglalkoztatás fenntartásának és a támogatással érintett tevékenység folytatásának igazolása.  

 
4. A Kedvezményezett legalább a munkahely-teremtési támogatás összegével megegyező 

összegű beruházást köteles végrehajtani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott 
szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. 

 
5. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben köteles a 2016. 

március 24. napján munkaviszonyban foglalkoztatott 5 főhöz (2 fő teljes munkaidős, heti 40, 
napi, 1 fő részmunkaidős, heti 20, valamint 2 fő részmunkaidős, heti 5 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatotthoz) képest a munkavállalói átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát 
összesen 2 fő teljes munkaidős, heti 40 órás - munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval növelten a második munkavállaló foglalkoztatásának megkezdésétől 
számított 24 hónapon keresztül fenntartani.  
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6. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási 

szerződés megkötése, valamint a kedvezményezett valamennyi számlavezető pénzintézetéhez 
nyújtott tartozás-elismerésen alapuló felhatalmazása, amely alapján a számlavezető 
pénzintézet – a támogatási szerződés vagy önkormányzati rendelet kedvezményezett általi 
megszegése esetén- köteles a jogosulatlanul igénybe vett munkahely-teremtési támogatás és 
visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat javára a kedvezményezett bankszámlájáról 
hatósági átutalással beszedni. 

 
A munkahely-teremtési támogatás 2016. évre eső részének fedezete a Költségvetési rendelet 
6.1.1. sz. mellékletében elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás” céltartalék előirányzat, a 
2017. évre eső rész pedig a 2017. évi költségvetésbe kerül betervezésre. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az áthúzódó hányadnak a 2017. évi költségvetési rendeletben 
történő szerepeltetéséről.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a 2. sz. melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására. 
 
 
Határid ő:  2016. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 
 
A kiadmány hiteléül: 


